Kurs instruktora nauki jazdy kat."B"podstawowy + komplet badań
lekarskich + materiały szkoleniowe
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/29/18222/447930

Cena netto

4 500,00 zł

Cena brutto

4 500,00 zł

Cena netto za godzinę

20,93 zł

Cena brutto za
godzinę

20,93

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi
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Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-19

Termin zakończenia
usługi

2020-01-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-19

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której
mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)

Zakres tematyczny

KURS NA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
RYSZARD KAMIŃSKI

Osoba do kontaktu

Krzysztof Kamiński

E-mail

biuro@oskkaminski.pl

Cel usługi

Telefon

605036725

Cel edukacyjny
Zdobycie wiadomości, umiejętności i kompetencji: z psychologii, metodyki nauczania, przepisów
ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu, bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, techniki i taktyki jazdy. Po ukończeniu
kursu absolwent będzie wiedział, rozumiał: - podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej, charakterystykę dotyczącą kandydata na kierowcę lub motorniczego, - wybrane zagadnienia z
psychologii ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na funkcje percepcyjne,
podejmowane decyzje, czasu reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem w szczególności:
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia,
zagrożeń występujących w ruchu drogowym, - wykorzystać wiedzy z psychologii w szkoleniu
kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji
kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem - znał zagadnienia etyki zawodu
instruktora i wykładowcy, - znał etapy procesu nauczania, - znał zasady dotyczące szkolenia
dorosłych – motywacji, - znał formy i metody zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie
szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności: podział tematyczny zajęć w
poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia, podział wymiaru czasu szkolenia, kolejność
realizacji zajęć, - znał środki dydaktyczne, - znał zasady wykonywania czynności kontrolnoobsługowych pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, - znał organy administracji
publicznej zajmujące się problematyką ruchu drogowego i ich zadania, - znał akty prawne odnoszące
się do kierujących pojazdami, - znał stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i województwie, znał zasady kontroli ruchu drogowego, zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, miał wiadomości dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego oraz zawodowego, - miał wiadomości
dotyczące rozpoczęcia działalności ośrodka szkolenia kierowców, - miał wiadomości dotyczące
rozpoczęcia pracy instruktora, - miał wiadomości dotyczące zarządzania ośrodkiem szkolenia
kierowców, - znał zasady prowadzenia dokumentacji ośrodka szkolenia kierowców. Po ukończeniu
kursu absolwent będzie umiał, potrafił wykonać: - umiał wykorzystać wiedzy z psychologii w szkoleniu
kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji
kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem, - umiał motywować osoby dorosłe
podczas ich szkolenia, - umiał planować i właściwie realizować proces nauczania, - umiał oceniać
kwalifikacje kandydata na kierowcę i ustalać wymiar czasu szkolenia niezbędnego do osiągnięcia
celów określonych w programach szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, - umiał
stosować odpowiednie formy i metody zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie
szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności: podział tematyczny zajęć w
poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia, podział wymiaru czasu szkolenia, kolejność
realizacji zajęć, - umiał stosować środki dydaktyczne, - umiał przygotować się do jazdy oraz właściwie
używać mechanizmy sterowania pojazdem, - umiał bezpieczne prowadzić pojazd i wykonywać
prawidłowo manewry na drodze, - umiał przewidywać rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia na
drodze oraz skuteczne reagować na nie, - umiał wykonywania czynności kontrolno-obsługowych
pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, - umiał prowadzić dokumentację ośrodka
szkolenia, - umiał sprawować nadzór nad prowadzeniem szkolenia kandydatów na kierowców lub
motorniczych. Po ukończeniu kursu absolwent będzie posiadał kompetencje społeczne: przestrzegał zasad kultury jazdy, - przestrzegał etyki zawodu instruktora nauki jazdy, - posiadła
umiejętność samokształcenia.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
PROGRAM KURSU:

Przedmiot

Ilość godzin

PSYCHOLOGIA
METODYKA NAUCZANIA
10
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 50
TECHNIKA
KIEROWANIA 30
POJAZDEM
18
BEZPIECZEŃSTWO
RUCHU10
DROGOWEGO
6
ZASADY PROWADZENIA OSK
2+5*
TECHNIKA I TAKTYKA JAZDY *
84
PRAKTYKA INSTRUKTORSKA
RAZEM GODZIN
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Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktora nauki jazdykat. B absolwent ma wiedzę na temat: podstawowych wiadomości z psychologii ogólnej, - charakterystyki kandydata na kierowcę lub
motorniczego, - wybranych zagadnień z psychologii ruchu drogowego, ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę
zachowania kierującego pojazdem w szczególności: alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia, zagrożeń występujących w ruchu drogowym, - etyki
zawodu instruktora i wykładowcy, - etapów procesu nauczania, - zasad dotyczących szkolenia dorosłych
– motywacji, - form i metod zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie szkolenia
kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności: podział tematyczny zajęć w
poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia, podział wymiaru czasu szkolenia, kolejność
realizacji zajęć, - środków dydaktycznych, - zasad wykonywania czynności kontrolno-obsługowych
pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, - organów administracji publicznej
zajmujących się problematyką ruchu drogowego i ich zadania, - aktów prawnych odnoszących się do
kierujących pojazdami, - stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i województwie, - zasad
kontroli ruchu drogowego, zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, - ubezpieczenia
komunikacyjnego oraz zawodowego, - rozpoczęcia działalności ośrodka szkolenia kierowców, rozpoczęcia pracy instruktora, - zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców, - dokumentacji, - nadzoru
nad prowadzeniem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, Po ukończeniu kursu dla
kandydatów na instruktora nauki jazdykat. B absolwent ma umiejętności: -wykorzystania wiedzy z
psychologii w szkoleniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem
oceny predyspozycji kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem - planowania i
realizacji oraz ewaluacji procesu nauczania, - motywowania dorosłych podczas szkolenia kandydatów na
kierowców, - umie ocenianiać kwaliﬁkacje kandydata na kierowcę i ustalać wymiar czasu szkolenia
niezbędnego do osiągnięcia celów określonych w programach szkolenia kandydatów na kierowców lub
motorniczych, - umie stosować różne metody zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie
szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności: podział tematyczny zajęć w
poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia, podział wymiaru czasu szkolenia, kolejność
realizacji zajęć, - umie stosować środki dydaktyczne, - umie przygotować się do jazdy oraz
właściwie używać mechanizmy sterowania pojazdem, - umie bezpieczne prowadzić pojazd i wykonywać
prawidłowo manewry na drodze, - umie przewidywać rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia na drodze
oraz skuteczne reagować na nie, - zna zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu
z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, - umie prowadzić dokumentację szkoleniową, - umie
sprawować nadzór nad prowadzeniem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych.
Po
ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktora nauki jazdykat. B absolwent posiada kompetencje

społeczne: - związane z kulturą jazdy, - z zasadmi tworzenia prawidłowych relacji z innym uczestnikami
ruchu drogowego, - samokształcenia, - rozwijania swoich umiejętności prowadzenia zajęć
teoretycznych i praktycznych na kursach dla kandydatów na kierowców.
Uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuję zaświadczenie o ukończeniu kursu kwaliﬁkacyjnego dla
kandydatów na instruktorów lub wykładowców w/g wzoru załącznik nr.5 rozporządzenia
Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do
przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu przesłanego wraz z listą osób
zgłoszonych na egzamin zawierającą następujące dane: 1) oznaczenie starosty; 2) imiona i nazwiska
osób zgłoszonych na egzamin; 3) numery PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru
PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które
wydało ten dokument; 4) numer uprawnień instruktora nauki jazdy lub wykładowcy oraz ich zakres,
jeżeli osoba posiada uprawnienia; 5) zakres kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia, dla których ma być
przeprowadzony egzamin. 2. Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 6. 1. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych
przez przewodniczącego komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osób egzaminowanych. 2.
Egzamin przeprowadza się pod warunkiem poinformowania, przez przewodniczącego komisji za
pośrednictwem właściwego starosty, osób, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub
ewidencji wykładowców, o terminie i miejscu egzaminu. § 7. 1. Egzamin składa się z: 1) części pierwszej
obejmującej sprawdzenie znajomości następujących przedmiotów: a) psychologii, b) metodyki
nauczania, w szczególności w zakresie znajomości programów szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, c) prawa o ruchu drogowym, d) techniki kierowania pojazdem
i obsługi pojazdu, e) techniki i taktyki jazdy, z wyjątkiem uprawnień instruktora i wykładowcy w zakresie
prawa jazdy kategorii T, f) bezpieczeństwa ruchu drogowego – w zakresie określonym w § 23 ust. 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 280
i 1584);
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę, o której mowa w art. 33
ust. 1 pkt 7 ustawy, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej;

Grupa docelowa
Osoby, które chcą uczestniczyć w kursie dla kandydatów na instruktora nauki jazdy kat. B muszą
spełniać nastepujące warunki: - posiadanie prawa jazdy kat. B co najmniej przez okres 2 lat, - badania
psychologiczne i lekarskie dla kandydata na instruktora nauki jazdy, - nie była skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w
celu osiągniecia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego
podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo
przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajowości.

Opis warunków uczestnictwa
Warunki przyjęcia na kurs:
1. posiadanie prawa jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób
ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do
prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
2. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności
instruktora

3. ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania
czynności instruktora
4. Zaświadczenie o niekaralności - osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie
działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Materiały dydaktyczne
1. KODEKS DROGOWY Z KOMENTARZEM
2. CD
3. SKRYPT
4.ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH

Informacje dodatkowe
Niezbędne dokumenty:
1. Deklaracja przyjęcia na kurs;
2. Kserokopia prawa jazdy;
3. Kserokopia dowodu osobistego;
4. Zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
5. Ważne badania lekarskie i psychologiczne dla instruktora nauki jazdy;
6. Aktualna fotografia 3,5 x 4,5 (jak do dowodu os.)

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

PRAWO RUCHU DROGOWEGO

2019-10-19

08:00

13:00

5:00

2

PRAWO RUCHU DROGOWEGO

2019-10-21

08:00

13:00

5:00

3

PSYCHOLOGIA

2019-10-22

16:00

21:00

5:00

4

PSYCHOLOGIA

2019-10-23

16:00

21:00

5:00

5

METODYKA NAUCZANIA

2019-10-24

16:00

21:00

5:00

6

PRAWO RUCHU DROGOWEGO

2019-10-25

08:00

13:00

5:00

7

METODYKA NAUCZANIA

2019-10-26

08:00

13:00

5:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

8

METODYKA NAUCZANIA

2019-10-28

16:00

21:00

5:00

9

ZASADY PROWADZENIA
OŚRODKA SZKOLENIA

2019-10-29

16:00

22:00

6:00

10

PRAWO RUCHU DROGOWEGO

2019-10-30

16:00

21:00

5:00

11

METODYKA NAUCZANIA

2019-10-31

16:00

21:00

5:00

12

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
DROGOWEGO

2019-11-04

16:00

21:00

5:00

13

METODYKA NAUCZANIA

2019-11-05

08:00

13:00

5:00

14

METODYKA NAUCZANIA

2019-11-06

08:00

13:00

5:00

15

METODYKA NAUCZANIA

2019-11-07

16:00

21:00

5:00

16

PRAWO RUCHU DROGOWEGO

2019-11-08

16:00

21:00

5:00

17

PRAWO RUCHU DROGOWEGO

2019-11-09

16:00

21:00

5:00

18

METODYKA NAUCZANIA

2019-11-12

16:00

21:00

5:00

19

METODYKA NAUCZANIA

2019-11-13

08:00

13:00

5:00

20

TECHNIKA KIEROWANIA I
OBSŁUGI POJ.

2019-11-14

15:00

21:00

6:00

21

TECHNIKA KIEROWANIA I
OBSŁUGI POJ.

2019-11-15

15:00

21:00

6:00

22

TECHNIKA KIEROWANIA I
OBSŁUGI POJ.

2019-11-16

15:00

21:00

6:00

23

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
DROGOWEGO

2019-11-18

08:00

13:00

5:00

24

METODYKA NAUCZANIA

2019-11-19

16:00

21:00

5:00

25

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

2019-11-20

16:00

20:00

4:00

26

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-11-21

16:00

20:00

4:00

27

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-11-23

08:00

12:00

4:00

28

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-11-25

16:00

20:00

4:00

29

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-11-27

16:00

20:00

4:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

30

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-11-29

08:00

12:00

4:00

31

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-02

16:00

20:00

4:00

32

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-04

16:00

20:00

4:00

33

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-06

16:00

20:00

4:00

34

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-09

08:00

12:00

4:00

35

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-11

16:00

20:00

4:00

36

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-13

16:00

20:00

4:00

37

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-16

08:00

12:00

4:00

38

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-18

16:00

20:00

4:00

39

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-20

16:00

20:00

4:00

40

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-23

16:00

20:00

4:00

41

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-30

08:00

12:00

4:00

42

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2019-12-31

16:00

20:00

4:00

43

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2020-01-02

16:00

20:00

4:00

44

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2020-01-03

16:00

20:00

4:00

45

PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

2020-01-04

16:00

20:00

4:00

46

TECHNIKA I TAKTYKA JAZDY

2020-01-06

08:00

15:00

7:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

KRZYSZTOF KAMIŃSKI

Obszar specjalizacji

INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT. AM, A, A1, A2,T,
B, B+E,C,C+E,D,D+E INSTRUKTOR TECHNIKI
JAZDY KAT. B,C,C+E ,D , D+E

Doświadczenie zawodowe

22 LATA

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

22 LATA

Wykształcenie

WYŻSZE

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Legionów 135d
18-400 Łomża, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
OSK
KAMIŃŚKI 18-400
AL.LEGIONÓW 135d

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

ŁOMŻA

